
PARA ANUNCIAR 800 200 226 (chamada grátis) | anunciar.classificados@jn.pt | ENCONTRE em classificados.jn.pt a Loja do Jornal. Publicidade

casas emprego diversosveículos ensino relax

classificados.jn.pt
Classificados

Caderno ComerCial | edição norTe

Quinta-feira 30 de novembro de 2017

DE ONDE VEM A PAIXÃO PELO FUTEBOL
NAS BANCAS POR APENAS 3,50€REVISTA N.º 10  

António Luís Ramos, 
podologista, um dos 18 
mestres de Podiatria 
Infantil em Portugal, 
defende que o motivo 

que mais frequentemente leva os pais 
a trazerem o filho ao podologista é, 
sem qualquer dúvida, o “pé chato” 
(plano). E, habitualmente, o que é 
que acontece? O pé da criança é exa-
minado em cima de um aparelho, 
o podoscópio, sendo diagnosticado 
pé plano se a criança apoia o pé todo 
na base do aparelho. Deste exame 
não fica nenhum registo, ou seja, a 
“imagem” desaparece assim que a 
criança tira os pés do podoscópio. 
Este procedimento, embora prático, 
tem inconvenientes. 

Sobretudo nos primeiros 3 anos 
de vida, é normal muitas crianças 
terem os pés “gorduchinhos”, o que 
faz com que a criança pareça apoiar 
o pé todo no chão por igual! Contudo, 
se for realizado um exame especia-
lizado (podometria), verifica-se que 
em muitas delas, a pressão exercida 
no bordo interno do pé é mínima, 
sendo a impressão da pegada nor-
mal. Ou seja: “parece” que a crian-

ça tem o pé “chato”, mas não tem...  
Obviamente, estas crianças não ne-
cessitam de qualquer tratamento. 
Evita-se desta forma o gasto e o in-
cómodo com todo o tipo de calçado 
“ortopédico” que habitualmente 
é prescrito nestas circunstâncias. 
Contudo, o principal inconveniente 
é mesmo não haver um registo. Quer 
isto dizer que, se a criança, por qual-
quer razão, “mudar de médico”, o 
novo clínico não tem qualquer infor-
mação objetiva de como era a pegada 
do pé da criança. 

Para a análise da planta do pé 
em carga, o exame complementar 
de diagnóstico mais moderno é, sem 
dúvida, a Podometria Eletrónica Com-
putorizada/Baropodometria. Com o 
auxílio de um computador e software 
específico, este exame regista não só 
a morfologia, mas também as pres-
sões suportadas pela planta do pé, 
fornecendo uma imagem impressa 
policromática. Quais as vantagens e 
as desvantagens deste exame? Vanta-
gens: registo gráfico; registo de pres-
sões; possibilidade de fazer análises 
comparativas de exames anteriores, 
permitindo a análise da evolução da 

situação. Desvantagens: necessidade 
de equipamento muito específico e 
da realização por um técnico, com 
treino neste método. 

Como fazemos? 
Atendendo à facilidade, simplici-

dade e economia, o primeiro exame 
a realizar é, sem dúvida, a simples 
análise da pegada em cima do podos-
cópio. Se for normal, não é necessário 
proceder a qualquer outro tipo de 

exame. Pelo contrário, se há dúvidas, 
este exame deve ser complementado 
com uma podometria. 

Mas, afinal, o que é a podometria? 
Na prática, é quase a mesma coisa 

que o exame habitual de “pôr os pés 
em cima do aparelho”, com a diferen-
ça de que as plataformas onde se co-
locam os pés está equipada com sen-
sores, ligados a um computador equi-
pado com um software sofisticado.  

O resultado é depois analisado pelo 
especialista, sendo acompanhado 
de relatório. Por isso, permitimo-nos 
dar-lhe um conselho: se tem dúvidas 
acerca dos pés do seu filho, ou se ele 
até já anda em “tratamento”, faça es-
te exame. Estes equipamentos estão 
disponíveis na Consulta de Podologia: 
Penafiel (tel.: 255 215 168); Porto (tel.: 
226 001 313). Para mais informações, 
visi te: www.consultoriodepodologia. 
com. //

O pé “chato” pode  
não ser uma chatice…
[ Podiatria infantil ]
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